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офіційного опонента на дисертаційну роботу Раковець Оксани Ю ріїени на 
тему: «Електрофізіологічні характеристики активності кори головного мозку 

людини пов’язані з особливостями соціальної поведінки» поданої до захисту на 
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 -

фізіологія людини та тварин.

Актуальність теми. У дисертаційній роботі Раковець О.Ю. представлені 
результати дослідження особливостей електричних реакцій та аналізу 
просторової локалізації джерел збудження кори головного мозку у осіб із 
різними типами соціальної поведінки (егоїстична, альтруїстична) за умов 
моделювання їх соціальної поведінки.

В останні роки дослідження взаємозв’язку між індивідуальними 
психофізіо-логічними властивостями людини та особливостями функціонування 
головного мозку у осіб із різним соціотипом набуло особливої актуальності. Це 
обумовлено тим, що на сьогоднішній день актуалізується значення складових 
соціальної поведінки у напрямку виявлення специфіки зв’язку індивіда з 
соціальним середовищем, опосередкованим його зовнішньою і внутрішньою 
активністю. Дослідження в цьому аспекті безумовно мають сприяти виявленню 
дій і вчинків індивіда, механізмів взаємозв’язку людини і суспільства.

На даний час роботи по розкриттю відмінностей осіб із різним типом 
соціальної поведінки під час прийняття рішень найбільш широко виконуються 
за допомогою томографічних досліджень і представлені на рівні окремих 
структур головного мозку. За даними цих спостережень механізми 
альтруїстичного та егоїстичного рішення насьогодні пов’язують, в першу чергу, 
з функціонуванням структур лімбічної системи та префронтальної кори. При 
цьому літературні дані вказують на суперечність і неоднозначність результатів 
цих досліджень.

Проте, нажаль, комплексних психо- нейрофізіологічних робіт, які б 
досліджували електричну активність мозку за умов прийняття соціально- 
значимого рішення, дуже мало і недостатньо. Тому, обраний автором напрямок 
своїх досліджень, є безумовно актуальним.

У своїй роботі, автор завдяки поєднанню як психологічних, так і 
нейрофізіологічних методів отримав нові важливі результати у контексті 
формування уявлення про нейрофізіологічні механізми функціонування кори



головного мозку у процесі розвитку соціально-значимої поведінки.
Важливими і безсумнівно актуальними в дисертаційній роботі є результати 

комплексного нейрофізіологічного аналізу соціальної поведінки у обстежуваних 
із егоїстичним та альтруїстичним спрямуванням при моделюванні поведінкових 
ситуацій, що дозволило виділити психофізіологічні та нейрофізіологічні 
характеристики, за якими вони відрізняються і показати, що саме взаємодія 
«когнітивних» та «емоційних» нервових механізмів прийняття рішень визначає 
ступінь раціональності поведінки людини.

Отже, робота Раковець О.Ю. «Електрофізіологічні характеристики 
активності кори головного мозку людини пов’язані з особливостями соціальної 
поведінки» є цілком актуальною, бо дозволяє дати відповідь на цілий ряд питань 
сучасної нейрофізіології, когнітивної психології, фундаментальної біології та 
неврології.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Проведені дослідження виконані із дотриманням принципів біоетики.
Обгрунтованість наукових положень, сформульованих у дисертації, 

забезпечена вибором адекватних поставленим меті та завданням методичних 
підходів, а також достатнім обсягом досліджень. Всі експериментальні 
результати у представленій роботі отримані і оброблені автором самостійно, або 
за його безпосередньої участі спільно із співробітниками, які є співавторами 
публікацій. Участь Раковець О.Ю. та співробітників у виконанні фрагментів 
роботи докладно представлена в авторефераті. Робота виконана із 
застосуванням комп’ютерної енцефалографії (метод викликаної синхронізації / 
десинхронізації (аналіз показників спектральної потужності ЕЕГ); методу 
томографії низької роздільної здатності (LORETTA); психологічного тестування 
(виявлення переважаючого егоїстичного чи альтруїстичного соціотипу); 
вимірювання часу реакції (порівняння швидкості реакції на стимул). Це 
повністю забезпечило досягнення мети і вирішення поставлених задач, 
дозволило зробити обґрунтовані висновки з отриманих результатів. 
Достовірність висновків не викликає сумнівів. Коректне використання 
адекватних статистичних методів аналізу отриманої інформації дали можливість 
автору одержати значущі результати. Отримані результати в достатній мірі 
представлені рисунками, які дають чітку уяву про особливості досліджуваних 
процесів. Автором проведено детальне обговорення положень дисертації із



використанням відомостей, що є у сучасній літературі з обраних питань.
Отже, наукові положення і висновки дисертаційної роботи є 

обґрунтованими належним чином.

Наукова новизна одержаних результатів.

Робота ґрунтується на значному за обсягом експериментальному матеріалі, 
що яскраво підтверджують додатки, виконана на високому науковому та 
методичному рівнях. В результаті проведених досліджень автором встановлено 
достатню кількість нових фактів, важливих для розвитку сучасних уявлень про 
особливості функціональної активності кори головного мозку у егоїстично- та 
альтруїстично-спрямованих осіб в процесі розвитку реакції вибору (прийняття 
рішень) за допомогою методів викликаної синхронізації/десинхронізації 
(ЕЇШ/ЕИ^) та методу томографії з низькою роздільною здатністю (ЕСЖЕТА). В 
результаті проведених комплексних ЕЕГ- та психофізіологічних досліджень, 
виявлено, що прийняття рішень визначається роботою відносно незалежних 
нейросистем (мереж) головного мозку і визначено мозкову топографію 
активності мозкових структур у альтруїстично та егоїстично спрямованих осіб. 
Доповнено сучасні уявлення про можливості застосування моделі соціальної 
поведінки для виявлення особливостей егоїстичного та альтруїстичного 
прийняття рішення під час реалізації нейрофізіологічних досліджень

Таким чином, автором зроблено внесок у зміст наукових уявлень про 
нейрофізіологічні закономірності неокортикальних механізмів забезпечення 
когнітивної діяльності людини і, зокрема, їх особливостей у альтруїстично та 
егоїстично спрямованих осіб.

Теоретичне і практичне значення результатів досліджень.

Результати досліджень автора свідчать як про теоретичну новизну роботи і 
можливість в подальшому виступати теоретико-методологічним підґрунтям 
подальших наукових робіт в цьому напрямку. Практичне значення роботи 
полягає в тому, що у процесі її виконання одержано результати, які можуть 
служити теоретичним підґрунтям для розробки і застосування практичних 
рекомендацій в подальших дослідженнях у медичній, педагогічній, 
спортивній та ін. галузях діяльності людини, бути теоретичною основою для 
диференціальної діагностики та визначення властивостей нервової системи



людини, що пов’язані з процесами прийняття рішення різної складності. Крім 
цього, результати досліджень можуть бути використані у навчальному процесі 
при підготовці студентів з фізіологічних, медичних , психологічних та 
спортивних дисциплін.

Відповідність дисертації вимогам ДАК України.
Дисертаційна робота Раковець О.Ю. структурно повністю відповідає 

вимогам ДАК України і включає всі відповідні розділи. Робота складається зі 
вступу, розділу огляду літератури, розділу методів та матеріалів, розділу 
власних досліджень з трьома підрозділами, розділу аналізу і узагальнення 
результатів, висновків, списку літературних джерел (175 найменувань) та 
додатків. Дисертація викладена на 183 сторінках і проілюстрована 103 
рисунками.

Дисертація чітко структурована, що в цілому сприяє цілісному розумінню 
окремих фрагментів роботи. Роботу написано грамотно, на гарному 
стилістичному рівні. Застосована в роботі наукова термінологія є 
загальновизнаною, стиль викладення результатів теоретичних і практичних 
досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує 
доступність їхнього сприйняття та використання.

Повнота викладу результатів у наукових публікаціях.

Одержані експериментальні дані широко апробовані. Основні наукові 
положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: на V 
симпозіумі «Особливості формування та становлення психофізіологічних 
функцій людини в онтогенезі» (Черкаси, 2012); 52nd Annual Meeting of the 
Society for Psychophysiological Research (New Orleans, Louisiana, 2012); VI 
Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в 
нормі і патології» (Київ, 2012); XV Всеукраїнській науковій конференції 
молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях молодих вчених» (Черкаси, 2013); 53nd Annual Meeting of the 
Society for Psychophysiological Research (Florence, Italy, 2013); XTX з’їзді



Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка з міжнародною 
участю, присвячений 90-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка 
(Львів, 2014); Науково-практичній конференції «Біологічні дослідження -  
2014» для молодих учених і студентів (Житомир 2014); VII Міжнародній 
науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і 
патології» (Київ, 2014); IX Міжнародній науково -  практичній конференції 
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2015); 
54nd Neuroscience Meeting Planner (San Diego, CA, 2016); XIV Міжнародній 
науковій конференції «Молодь і поступ біології» (Львів, 2018).

Основні положення дисертації також викладено у восьми наукових 
працях, п ’ять із них -  у фахових виданнях України в галузі біологічних наук, 
три -  у закордонних.

Аналіз структури і змісту дисертації.

Структура і зміст дисертаційної роботи Раковець О.Ю. мають традиційну 
схему.

У Вступі розкрито актуальність теми, сформульовані мета та завдання 
дослідження, представлено наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів. Крім цього приведено загальну кількість публікацій, структура та 
обсяг дисертації.

Літературний огляд Цей розділ містить глибокий аналіз наявних 
літературних наукових даних і на належному рівні освітлює стан вибраної 
дисертантом проблематики. Написаний логічно і послідовно, він свідчить про 
здатність автора до критичного осмислення і теоретичного узагальнення 
різнорідних даних.

Розділ складається з чотирьох підрозділів, в яких висвітлено: сучасний стан 
представленої автором проблеми з точки зору торії соціальних взаємодій в 
соціологічному та антропологічному контекстах (1) з урахуванням механізмів 
мотиваційних та емоційних складових (2); наведені основні положення теорії 
прийняття рішення у контексті розвитку соціальної поведінки а також 
застосування теорії ігор для її аналізу (3); і (4) ключовий підрозділ -  наведений 
аналіз літературних даних щодо центральних мозкових механізмів регуляції 
соціальної поведінки з акцентом на ролі префронтальної кори та ролі 
медіаторних систем мозку і гормонів у реалізації соціальних функцій. Також



наведені відомості про ЕЕГ-маркери та динаміку активності головного мозку під 
час різних соціальних ситуацій. Окремо представлені дані про результати 
досліджень соціальних взаємодій за допомогою методу викликаних потенціалів, 
пов’язаних із подіями. Треба зазначити, що цей підрозділ огляду літератури 
закінчується логічним підсумковим аналізом стану проблеми визначення 
нейрофізіологічних механізмів творчого мислення.

Закінчується огляд літератури узагальненням, в якому зазначено, що не 
дивлячись на значний обсяг даних в наявній літературі, їх аналіз і порівняння 
часто вказують на суперечливість і неоднозначність досліджень по даній 
тематиці. Особливо це стосується ЕЕГ-досліджень. Окремо автор вказує на 
мало- чисельність літературних даних щодо ЕЕГ-характеристик в осіб із більш 
вираженою альтруїстичною та егоїстичною соціальною поведінкою.

Все це стало підставою для проведення автором психофізіологічного та 
нейрофізіологічного аналізу соціальної поведінки у обстежуваних із 
егоїстичним та альтруїстичним спрямуванням при моделюванні поведінкових 
ситуацій.
Матеріали та методи дослідження. Розділ присвячено викладенню і 
ретельному опису як матеріалів та методів дослідження, так і самої структури 
процедури обстеження. В ньому повною мірою подано опис методів і тестів, 
схем досліджень, аналізованих показників. Велике задоволення викликає 
Зазначено всі умови проведення обстежень, отримання результатів 
математичного аналізу ЕЕГ та їх статистичний аналіз. Треба відмітити високу 
якість викладення методик ERD/ERS та застосування методу томографії з 
низькою роздільною здатністю (Low Resolution Electromagnetic Tomography - 
LORETA). Важливим є і той факт, що первинна обробка отриманих даних ЕЕГ- 
обстежень проводилась за допомогою процедури ІСА-аналізу.

Результати досліджень. Результати досліджень викладені з належною 
повнотою і наведенням відповідних малюнків і обговоренням.

Характеристика результатів психологічного тестування обстежуваних. 
Підрозділ присвячений психологічному аналізу обстежуваних (егоцентричний 
асоціативний тест, аналіз структури темпераменту В. Русалова, діагностики 
міжособистісних відносин Т. Лірі). Після узагальнюючого аналізу всіх 
психологічних характеристик на основі результатів проведеного психологічного 
обстеження автором було визначено 2 типи соціальної поведінки: егоїстичний 
(46 осіб), альтруїстичний (54 особи). Автор зазначає, що саме ці



експериментальні групи і були взяті за основу при визначенні типу соціальної 
поведінки.

У підрозділі «Аналіз показників кількості вибору та часу реакції 
обстежуваних під час реалізації різних тестових методик» наводяться 
результати психофізіологічних обстежень на двох тестових методик -  
«Полювання на оленя» та «Міні-баскетбол» (час реакції та кількість виборів, які 
вказали, що що обстежувані із більш вираженим альтруїстичним типом 
соціальної поведінки загалом затрачали більше часу на вибір, а ніж обстежувані 
із вираженим егоїстичним типом.

У третьому експериментальному підрозділі «Особливості ЕЕГ- 
активності обстежуваних осіб під час реалізації різних тестових методик» 
наводяться результати аналізу динаміки ЕІШ/ЕИ^ обстежуваних із різним 
соціотипом під час обох тестової ситуацій (окремо). Проведено дуже ретельний 
і складний аналіз спектральної потужності ЕЕГ, спектрограм (ЕІШ/ЕЇ18) та 
порівняння частотно-часової структури електричної активності ГМ з 
урахуванням морфо-функціональної топографії кори. Крім того, за допомогою 
методу томографії з низькою роздільною здатністю (ЬОЯЕТА) показано 
локалізацію джерел активності на конкретних часових проміжках. При цьому 
треба зазначити, що такий комплексний аналіз був проведений для кожної 
групи, для кожної експериментальної моделі і для кожного стимулу окремо, у 
достимульних та постстимульних інтервалах обстеження. Всі результати 
ілюстровані дуже інформативними рисунками та спектрограмами. В результаті 
проведеного аналізу автором показано, що загалом вибір стимулу 
обстежуваними співпадав з їх соціальною направленістю, а час вибору стимулу 
був оберненим між типом стимулу та типом соціальної направленості. Реакція 
синхронізації та десинхронізації ЕЕГ в обстежуваних осіб найбільш чітко 
проявлялася а- та (3-діапазонах. Загалом, в егоїстично спрямованих осіб 
переважали реакції синхронізації, а в егоїстично спрямованих осіб -  реакції 
десинхронізації.

Крім цього, міжгрупова різниця полягала у локалізації активаційних 
процесів під час вибору -  у альтруїстичній групі це були фронтальні зони, у 
егоїстично спрямованих осіб - в ділянці задньої та передньої поясної звивини та 
острівкової частки ГМ.

Обговорення результатів дослідження. В цьому розділі роботи автор 
логічно і ретельно провів аналіз співставлення одержаних експериментальних



даних з результатами робіт інших авторів, узагальнив дані та обґрунтував 
висновки. Обговорення основних підсумків роботи є кваліфікованим та 
достатньо аргументованим. У узагальненні обговорення отриманих даних 
роботи автор приходить до висновку, що реалізація соціальних відносин є 
результатом взаємодії 2-х систем обробки інформації (нейромережі) 
: 1-а - швидка, автоматична, емоційна - концентрується, в основному, в 
медіальній префронтальній корі(егоїстичні особи); 2-а - повільна, 
контрольована, когнітивна, зосереджена в межах дорсолатеральної 
префронтальної кори і нижньої тім’яної зони кори (альтруїстичні особи), що є 
підтвердженням і розширенням тезису, що процес прийняття рішення має різні 
мозкові механізми залежно від особливостей соціальної поведінки.

За результатами роботи зроблено 5 узагальнюючих Висновків, які логічно 
випливають із одержаних результатів, науково обґрунтовані, повністю 
відображають основні етапи і сутність проведеного дослідження.

Окремі дискусійні питання і зауваження до дисертації.

Незважаючи на достатньо ретельний і відповідний вимогам рівень 

оформлення дисертації і автореферату, слід відмітити:

1. Чому дисертант зупинив свій вибір саме на методиці діагностики між- особових 
відносин Т. Лірі? Адже існує досить багаточисельна батарея тестів і методик в 
цьому напрямку, наприклад - каліфорнійський психологічний опитувальник 
особистості (СРІ) (Дж. Гоухом), «Опитувальник міжособових відносин» 
(В.Шутц), методика виявлення соціально-психолгічних установок «альтруїзм- 
егоїзм» О.Ф.Потьомкіної, методика «Q- сортування», тощо.

2. Також хотілося почути обґрунтування вибору, як теоретичної бази досліджень, 
теорії Д. Канемана.

3. З контексту дисертації не зовсім зрозуміле питання інформативності та 
чутливості латентного періоду реакції в контексті методу ERD/ERS?

4. Яке функціональне значення явища ERD/ERS?
5. Потребує пояснень, на мій погляд, припущення , висунуте автором на стр.153 -  

«Результати наших досліджень дають підстави припустити, що десинхронізація 

альфа-ритму в альтруїстично спрямованих осіб сприяє зменшенню



навантаження на мозок...»? Відомо, що десинхронізація коливань в цьому 
діапазоні відбиває процеси активації. Це по-перше. По-друге -  з моєї точки зору 
саме синхронізація, притаманна егоїстичній групі, вазує на функціональне 
виключення мозкових зон у конкретній діяльності.

6. Нажаль, у роботі не врахованою залишилась гетерогенна морфо-функціональна 
природа ЕЕГ-діапазонів. На мою думку врахування даного аспекту ЕЕГ- 
патернів суттєво розширило би палітру результатів і заключень. Але це можна 
побажати для подальших досліджень автора.

7. Яка ж поведінка все-таки більш раціональна - егоїстична чи альтруїстична. Чи 
можна стверджувати, що такі поведінкові особливості є вродженими?

Однак, треба зазначити, що зроблені зауваження, побажання і запитання а 
також наявні в тексті нечисленні помилки та повторювання не применшують 
значимості дисертаційного дослідження. У цілому кандидатська дисертація 
Раковець О.Ю. на тему: «Електрофізіологічні характеристики активності кори 
головного мозку людини пов’язані з особливостями соціальної поведінки», є 
завершеною науковою працею, в якій отримано результати, що в сукупності 
вирішують поставлену проблему.

Узагальнення та висновок про відповідність дисертації встановленим 
вимогам. 

Висновок.
Виходячи із зазначеного, кандидатська дисертація Раковець Оксани 

Юріївни є завершеним і актуальним дослідженням. При виконанні цієї роботи 
дисертантом із застосуванням адекватних сучасних методів були одержані нові 
оригінальні результати, які є важливими як у теоретичному, так і в практичному 
аспектах науки, спорту, медицини.

Тому вважаю, що дисертаційна робота Раковець О.Ю. «Електрофізіо
логічні характеристики активності кори головного мозку людини пов’язані з 
особливостями соціальної поведінки» цілком відповідає вимогам п.п.9,11,12,13 
«Порядку присудження наукових ступенів затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.( зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015р., №1159 від



30.12 2015р. та № 567 від 27.07.2016 р.), що висуваються до кандидатських 
дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин.

Офіційний опонент:
Старший науковий співробітник 
ННЦ « Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 
доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник
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